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Katalog over 12 udfordringer for livearrangører 

Vordingborg, d. 15. oktober 2010 

 

På foranledning af kulturordførere fra Socialdemokraterne, SF og Venstre samt medieordføreren fra Radika-

le Venstre, på [spillesteder dk]‘s og Festivaldanmarks seminar i Slagelse i april 2010, har de to organisatio-

ner udarbejdet nedenstående katalog over 12 problemstillinger, de danske livearrangører møder i forhold til 

lovgivning, regler og bureaukrati. 

Vi har inddraget vores bagland af spillesteder og festivaler i katalogets tilblivelse, der således afspejler et 

miks af konkrete, praktiske problemer der ofte er aktuelle når et koncertarrangement skal realiseres samt 

mere overordnede udfordringer, som berører hele livearrangørmiljøet. 

Nogle af problemstillingerne herunder opstår i forbindelse med den lokale myndigheds varetagelse af reg-

ler, mens andre gælder national- og EU lovgivning, der forvaltes af statslige instanser. 

Fælles for alle 12 problemstillinger er dog, at de opstår fordi arrangementerne ofte er af kort varighed, ba-

seret på frivillig arbejdskraft, mens regelsættene er skabt til faste strukturer i et arbejdsmarked. 

I de følgende afsnit beskrives: 

1. Udfordringer vedrørende publikums sikkerhed 

2. Udfordringer vedrørende miljø og arbejdsmiljø 

3. Udfordringer vedrørende afgifter og skat 

4. Udfordringer vedrørende livearrangørernes restaurationsdrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere information og kontakt: 

Jakob Brixvold, Festivaldanmark, tlf. 86 12 12 30, info@festivaldanmark.dk 
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Udfordringer vedrørende publikums sikkerhed 

 

• Byggesagsbehandling af scener, tribuner m.v. 

I 1992 skete en ulykke på Korsika, hvor en midlertidig tribune kollapsede under en fodboldkamp, 

med flere døde og sårede til følge, hvilket gav anledning til at Bygge- og Boligstyrelsen i Danmark 

vurderede om de regler man har på området er tilstrækkelige. Dette resulterede i en orienterings-

skrivelse til kommunale byggesagsbehandlere, hvori det blev præciseret at alle scener, tribuner og 

tilskuerkonstruktioner m.v., som er opstillet udendørs samt alle indendørs tribuner er omfattet af 

Byggelovens § 2 stk. 2, hvorfor opførelsen af disse først må påbegyndes når der foreligger en skrift-

lig tilladelse fra den lokale byggemyndighed samt at ibrugtagelse først kan ske når der foreligger en 

skriftlig ibrugtagningstilladelse. Altså et regelsæt som er udarbejdet til de processer og tidsplaner 

der er normale når man skal opføre et hus. 

Siden 1992 er der sket en stor udvikling inden for det materiel som benyttes til såvel scener som til 

tribuner. Hvor disse konstruktioner tidligere blev udført i stillads, som primært blev brugt i bygge-

branchen, findes der i dag en lang række specialiserede firmaer, der opstiller mobile scener og 

mobile tribuner, specielt konstrueret til dette formål. Disse bliver ofte opstillet i en ny by hver 

weekend i hele sommerperioden, og skal derfor uge efter uge godkendes lokalt, hvis loven skal 

overholdes.  

For at minimere sagsbehandlingen for både arrangører og kommuner foreslår vi, at der i stedet 

etableres en slags typegodkendelse, med gyldighed af et år eller mere, hvorved der kan opnås en 

regelmæssig kontrol af udstyret. Tilbage er der så kun udstyrets placering og evt. indretning, at 

godkende for den lokale myndighed. Tilsvarende, udmærkede procedurer findes allerede inden for 

brandgodkendelse af telte (hvor en teltudlejer skal sikre at udstyret er udført i ’Brandmæssigt eg-

net materiale’) og i forbindelse med forlystelseskonstruktioner som f.eks. pariserhjul og klatrevæg-

ge (hvor udlejeren skal opnå test og godkendelse af certificeret institut som f.eks. Force). Vi har 

konstateret at flere kommuner har ’opfundet’ sagsgange for at minimere behandlingen, hvis en ar-

rangør benytter de samme elementer år efter år, hvor det derfor ofte er tilstrækkeligt at referere 

til tidligere tilladelser, uden at indsende dokumentation. En udmærket, pragmatisk løsning, som 

dog har indbyggede uhensigtsmæssighed, at eventuelle justeringer af konstruktion eller placering 

ikke nødvendigvis bliver identificeret. Vi oplever også, at det er meget forskelligt hvor meget 

kommuner og arrangører beskæftiger sig med byggesagsbehandling, hvilket er bekræftet af en 

rundspørge blandt nogle af de større scene- og tribuneudlejningsfirmaer og ved kontakt til enkelte 

kommunale sagsbehandlere. 

 

• Eventvagtuddannelse 

Der stilles hyppigt krav fra politiet, om tilstedeværelse af autoriserede vagter ved events og musik-

arrangementer. I dag findes der to uddannelser som giver autorisation; Dørmandsuddannelsen og 

Almenvagtuddannelsen. Begge er AMU-kurser som sigter mod henholdsvis at uddanne dørmænd 

til diskoteker osv. og almenvagter til typisk butikscentre, som vægtere og lignende. Til fodbold-

kampe er der udviklet en kontrolløruddannelse, som administreres af DBU og som målrettet sikrer, 

at vagterne er optimalt rustet til at løse de opgaver der er forbundet hermed. Festivaldanmark har 

fremsendt et forslag til Rigspolitiet og til Justitsministeriet, som er en parallel til DBUs uddannelse, 

men målrettet til events og musikarrangementer. Vi ønsker, at de vagter politiet stiller krav om, 

skal være bedst muligt kvalificeret til netop den specifikke opgave at arbejde blandt publikum midt 

i en event eller midt i en livekoncert. Festivaldanmark påtager sig gerne opgaven med at udbyde 

og gennemføre uddannelserne på samme måde som DBU håndterer det for fodbolden. 
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Udfordringer vedrørende miljø og arbejdsmiljø 

 
• Et godt arbejdsmiljø skal der naturligvis være 

Loven om arbejdsmiljø skal sikre at det er trygt og sikkert at arbejde, hvad enten man går på arbej-

de på en almindelig arbejdsplads eller man udfører frivilligt arbejde i en forening eller for en livear-

rangør. Arbejdsmiljølovgivningen kan groft sagt opdeles i 2 dele - det praktiske og det formelle. 

For så vidt angår det praktiske arbejdsmiljøarbejde er udfordringerne forholdsvis overskuelige, 

bortset fra at de vejledninger der skal sikre en branches kendskab til reglerne, normalt udarbejdes 

af arbejdsmarkedets parter i de såkaldte Branche-Arbejdsmiljø-Råd (BAR). Vejledningen skal heref-

ter godkendes af Arbejdstilsynet, og er så at betragte som gældende god praksis. Når vi arbejder 

med frivillige er der ikke nogle arbejdsmarkedsparter til at udarbejde vejledningen, og så kan Ar-

bejdstilsynet ikke godkende den. 

De største udfordringer findes dog i det formelle arbejdsmiljøarbejde, hvor loven regulerer den 

måde en arbejdsplads skal organisere sig på og dokumentere sit sikkerhedsarbejde, med udgangs-

punkt i arbejdspladser som fungerer året rundt, og har ansat personale. Arbejdsmiljøloven skelner 

ikke imellem om en person indgår i et midlertidigt arbejdsforhold på få timer eller er ansat 37 ti-

mer/ugen året igennem. Alle arbejdspladser med mere end 9 ansatte skal udarbejde Arbejdsplads-

vurderinger (APV) for medarbejderne. Sat på spidsen, har det den konsekvens, at alle frivilligorga-

nisationer med ledere, trænere og andre ’ansatte’, skal gennemføre det formelle arbejdsmiljøar-

bejde, som man kender fra normale arbejdspladser. Og at Arbejdstilsynet skal kontrollere dette, 

hvilket vi må konstatere endnu ikke sker, i nævneværdigt omfang. 

Der er efter vores opfattelse behov for, at der skabes et alternativt lovgrundlag for frivilligorganisa-

tioner, hvor såvel det praktiske- og det formelle arbejdsmiljøarbejde tilpasses disses mere kortva-

rige og løsere former for arbejdsrelationer. 

 

• Krav om Arbejdspladsvurderinger til samtlige frivillige 

Frivillige sammenlignes i arbejdsmiljøsammenhænge med en ansat og er underlagt regler udviklet 

til arbejdsmarkedet, hvilket betyder at livearrangørerne skal imødekomme krav om at udarbejde 

APV for alle frivillige. Det er rimeligt at arbejdsmiljøet skal sikres for de frivillige, men APV er i sin 

form en metode der er velegnet til en arbejdsplads, med samme personer gennem længere tid. 

Frivillige kan være med gennem flere perioder/dage/år, men kan også være meget midlertidige i 

deres funktion. Det er ofte tilfældet, at livearrangørerne først møder de frivillige medarbejderne 

på deres første vagt, og at arbejdsforholdet er ophørt få timer senere. Det gør det svært at udfylde 

og opfølge på en APV, hvis det er første – og måske eneste gang – en frivillig besidder en kortvarig 

funktion, og reglerne opererer ikke med bagatelgrænser. 

Det som har betydning for et godt arbejdsmiljø det ene år, kan være ganske forskelligt fra en ny 

frivilliges behov året efter, hvorfor der er behov for nye metoder, til at sikre arbejdsmiljøet for fri-

villige. En model kunne være at erstatte APV-kravet med skriftlige instrukser til de frivillige medar-

bejdere, der er udarbejdet sammen med medarbejderrepræsentanter. 

 

• Krav om vinyl eller linoleum på gulv i madboder fra fødevarestyrelsen, kontra arbejdstilsynets 

påtale af disse underlag 

De modsatrettede myndighedskrav vedrørende rengøringsvenlige overflader i madboder med vi-

nyl/linoleum eller lignende på gulv, giver problemer med arbejdsmiljøet, da de frivillige risikerer at 

falde på grund af glid på det glatte gulv. Det ville være rart med en koordineret udmelding fra 

myndighederne om hvilken overflade der kan tilgodese begge myndigheders krav. 
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• Db grænser fastsættes på ufagligt grundlag 

Lokale embedsmænd, ofte uden lydteknisk faglighed, vurderer i dag den tilladte Db-grænse for li-

vekoncerter, på grundlag af nabohensyn, lokalplaner og lignende. Problemet ved denne praksis er, 

at lydmålingerne derfor ikke sker og vurderes på et fagligt grundlag. Der er ikke tilstrækkelig kon-

sekvens og sammenligningsgrundlag tilstede, da dette vil være afhængigt af en helt anden konsi-

stens for hvordan og hvor målingen foretages; afstand fra lydkilden, varighed, intervaller osv. 

Der findes kun generel og klar lovgivning i forhold til medarbejderne, hvor Arbejdstilsynet hånd-

hæver ’en grænseværdi på 85dB(A) over 8 timer, med en spidsværdi på 137 dB(C)’. Som det frem-

går af ordlyden er denne regel opstået på grundlag af fuldtidsansattes arbejdsdage i støjende mil-

jøer, mens det for en livearrangør-medarbejder næsten altid vil være langt kortere tid, med even-

tuelt højere belastning. Festivaldanmark og [spillesteder dk] har gjort stor indsats overfor livear-

rangørernes medarbejdermiljø vedrørende lyd, med anbefalinger og formidling af lydmålings-

udstyr, høreværn, jobrotationsprincipper og lydpolitik. Sidstnævnte i en konvertering af ovenstå-

ende grænser, med en anbefaling af maksimalt 103 dB, målt fra mikserpulten over 15 minutter, 

hvilket er en praksis der hidtil er blevet anerkendt ved myndighedernes kontrol. 

Ikke desto mindre savner vi regler, der er tilpasset arrangementer af kort varighed, hvor der son-

dres og tages de forskellige ønskede hensyn til medarbejdere, publikum, naboer og øvrige borgere. 

Vi ønsker også klare dispensationsregler for ikke permanente arrangementer som musikfestivaler-

ne, overfor den støjgene der i en kortvarig periode kan være til det omkringliggende samfund 
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Udfordringer vedrørende afgifter og skat 

 
• Koncertindtægter er undtaget fra momsfritagelse, mens kunstnerhonorarer er fritagede* 

I momsloven er ’kulturelle aktiviteter’ fritaget for afgift. Dette defineres som ’biblioteker, museer, 

zoologiske haver og lign., samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil’. Forfatter- 

og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed er også afgiftsfritaget, ligesom entré 

ved ikke-professionelle sportsarrangementer er momsfri. Fritagelsen omfatter dog eksplicit ikke 

’radio- og fjernsynsudsendelser, biograf- og teaterforestillinger, koncerter og lign.’ 

Alle kulturelle og kunstneriske aktiviteter er et samfundsgode, og ovenstående sondring mellem 

hvad der kan afgiftsfritages og hvad der ikke kan, er af ældre årgang. Festivaldanmark anbefaler en 

ny og tidssvarende vurdering af dette. Den aktuelle skelnen har ydermere den uheldige konse-

kvens for musikfestivalerne, at musikerhonorarerne er momsfritagede (tilsvarende de øvrige 

kunstgenrer), mens entrégrundlaget altså er momsbelagt. Alle indtægter svares der dermed moms 

af, mens en stor del af vores udgifter ikke udløser momsfradrag. Dette kunne løses ved en ny af-

giftsstruktur baseret på provenu frem for omsætning. 
*) en del musikfestivaler er dog momsfritagede, som følge af deres donationer (velgørende/almennyttige formål) 

 

• Entrébaseret KODA vederlag 

KODA vederlaget for komponisters rettigheder fastsættes i næsten alle tilfælde, som en procentdel 

af entréindtægten. Dette giver en ”skæv” afgift for de festivaler som er nødt til at sætte en høj bil-

letpris for at dække de omkostninger der er forbundet med at etablere en festival, til for eksempel 

camping og øvrige aktiviteter der ikke er decideret tilknyttet selve koncerterne. Mange festivaler 

bruger en stor del af entréen til at give publikum gode oplevelser som ikke handler om selve mu-

sikken, mens de fleste øvrige koncertarrangører alene benytter entréindtægten til musikerhonora-

rer og eventuelt koncertproduktion. 

 

• Frivilliges brug af biler 

Også i dette tilfælde, er der behov for et opgør med at frivillige medarbejdere underligges regler 

der er skabt for lønmodtagere. Frivillige medarbejdere der låner festivalens/spillestedets biler til 

og fra arrangementet, med henblik på at spare den enkelte for denne udgift, bliver beskattet af 

værdien af fri bil. Dette skyldes, at den frivillige medarbejder ikke kan påberåbe sig ’60-dages reg-

len’ og erhvervsmæssig befordring, da der i vedkommendes tilfælde ikke foreligger et ansættelses-

forhold, og dermed ikke en ’arbejdsplads’. Vi ønsker regler der sikrer, at denne beskatning ikke fin-

der sted. 
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Udfordringer vedrørende livearrangørernes restaurationsdrift 

 
• Differentierede alkoholregler 

Lovgivningen vedrørende salg af alkoholiske drikke i detailhandelen tilskriver, at kunden skal være 

fyldt mindst 16 år. Mens man ved udskænkning i restaurationer, herunder spillesteder og festiva-

ler, skal være mindst 18 år. At disse aldersgrænser ikke er afstemt giver en daglig udfordring for li-

vearrangørerne, såvel fordi det ikke-myndige publikum alligevel har alkohol tilgængeligt, og kan 

være berusede hjemmefra eller ’ude fra busken’, men også fordi det sender et uklart signal til 

ungdommen om hvor man fra officielt hold, mener grænsen skal trækkes. Dermed bliver livearran-

gørerne (og andre restaurationer med et ungt publikum) lovgivernes boldværk mod en ungdom, 

der ’ikke kan finde pointen’. Vi ønsker at vi på en festivalplads har samme serviceniveau overfor 

publikum, som i det omgivende samfund – når politikerne har valgt at alkohol skal være tilgænge-

ligt for unge fra 16 år, bliver vi nødt til at indrette særlige butikker til formålet. Vi anbefaler at reg-

lerne for salg af alkohol bliver ens i alle købssituationer og for alle typer alkohol. 

 

• Alkoholbevilling hos lokale restauratører  

Flere musikfestivaler bliver mødt med et politimyndighedspåbud, i forbindelse med ansøgning om 

lejlighedstilladelse, om at skulle samarbejde med en ekstern restauratør, for at opnå bevilling til at 

sælge alkohol. Politiets argument er tilsyneladende, at en ekstern restauratør vil være bedre til at 

håndhæve 18 års grænsen og at berusede personer ikke får udskænkning. Til en mindre byfest er 

dette måske et rigtigt ræsonnement, men på en festival med mange driftår bag sig, og store erfa-

ringer med beredskabsplan, risikovurderinger og en række andre sikkerhedsforanstaltninger, vil vi 

påstå at netop festivalen bedst håndterer salget, på ’sin egen’ plads. I stedet for at lovfortolke på 

en måde, der vil skabe mere eller mindre proforma tilknytninger mellem landets festivaler og loka-

le værtshuse, vil vi gerne opfordre til at bevillingssagerne håndteres individuelt, ud fra de erfarin-

ger politiet og andre myndighederne har med festivalen. 

 

• Krav om brug af kasseapparater i alle boder der omsætter for mere end 50.000 kr. 

Et nyt krav fra SKAT til de midlertidige arrangementer, er at alle boder med en omsætning over 

50.000 kr. skal have etableret kasseapparat. Mange af arrangementerne, som arrangeres af frivilli-

ge, opererer kun i kort, koncentreret tid, hvor der i perioder være meget travlt. Arrangeres der 

f.eks. en koncert over et par timer for 5.000 mennesker, vil en stor del købe drikkevarer i baren, og 

omsætningen vil typisk passere 50.000 kr. Hvis alle ekspeditioner skal ske med kasseapparat, er 

der for det første en anselig udgift ved etablering af de mange terminaler, der skal kunne betjene 

publikumsmængden i spidsbelastningen umiddelbart før koncerten og i eventuelle pauser. Der-

næst har det frivillige personale kun ringe erfaring med kasseapparater, og fejl og usikkerhed vil 

sinke ekspeditionerne. Reglen er formodentlig velegnet til permanente butikker og andre virksom-

heder, men ganske ødelæggende for kortvarige arrangementer, hvorfor vi ønsker at SKATs kontrol-

funktioner tager dette hensyn. 

 


